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The Scapegoat: Acharei-Mot 

 موت ی : اخرهبالگردان بز

 الویان) موت ی اخره در که کیپور روز نیایش مراسم عنصر ترین نمایشی و ترین عجیب

 و شد می پیشکش قربانی عنوان به یکی که بود بز دو آیین ،شود می تشریح (۷-۲۲:۱۶

 زوهر کتاب که نام این :فارسی مترجم توضیح] شد می رها بیابان در "زازلع" برای دیگری

 در او نام که است مرگ مظهر و شرور موجودی به متعلق کرده منع را بلند صدای با آن بیان

 در که شده برده نفیلین یا زمین روی به کرده سقوط فرشتگان از یکی عنوان به انوخ کتاب

 انحصار در انوخ بکتا خواندن ها سال . تااست شده کشیده بند به آدمیان از دور مغاکی

 و نظر هر از بز دو این  .[ندا نداشته آنرا رازهای کردن آشکار ۀاجاز و بوده قباالیی حکیمان

 نظر از که کردند می انتخاب جوری را آنها  .دبودن یکدیگر از صشخیت قابلغیر هدف

  .باشند هم شبیه کامال اندازه و شکل
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 شد می تهشنو یکی روی و شد می انداخته قرعه ،آوردند می گادول کوهن نزد را آنها

  .شد می انیقرب شتاد را خداوند نام آنکه  ."زازلع برای" دیگری روی و "خداوند برای"

 یبیابان های تپه به آنرا و کرد می اعتراف را قوم گناهان گادول کوهن دیگر بز سر باالی

 به قرمز نوار ،سنت به بنا .کردند می پرت پایین آنرا کشتن برای و بردند می اورشلیم بیرون

  .داشتند می بر را رانو از نیمی ،بیابان به بز فرستادن از قبل و شد می بسته بز آن های شاخ

 .است بوده موثر آیین یعنی شد می سفید نوار این اگر

 برای دوم بز که زازلع معنای ،نخست  .دارد وجود ای کننده گیج نکات ،آیین این مورد در

 اصلی ۀنظری سه .است نیامده مقدس متون جای هیچ در نام این  ؟بود چه ،شد می تادهسفر او

 به کلمه این راشی و تلمودی حکیمان نظر به بنا .است شده مطرح نام این معنای درمورد

 بز نهایی مقصد به اشاره نام این ،دیگر بیان به  .است عبور سخت و سنگالخ مکانی معنای

-  el eretz gezerah"متروک مکانی" به بز این که شود می گفته تورات در .شتاد

 دره در که بود معنا بدان این تلمودی حکیمان نظر به بنا  .شد می فرستاده  -۲۲:۱۶ الویان

  .زازلع معنای بود این نظریه اولین به بنا پس .بمیرد تا شد می پرت سنگالخ ای

 که گوید می روشنی به نحمانید سوی از و میزآرمز ورط به رازع ابن سوی از نظریه دومین

 ۲:۶ پیدایش در که بود کرده سقوط فرشتگان از یکی و خبیث دیو و روح یک نام زازلع

 التین در فانوس و پان نام به یونانی های اسطوره در بز روح شبیه و شده گفته آنهاۀدربار

 آن از رمزامیز صورت به دیگر موارد مانند رازع ابن چرا که بفهمیم است دشوار  .است

  :نویسد می . اوکنند رمزگشایی آنرا توانستند می حکیم افراد تنها که گفته سخن

 سی به : وقتیسازم می آشکار شما برای را راز این از بخشی سرنخی کمک به من

 .فهمید خواهید آنرا برسید سه و
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  :کند می آشکار را راز این نحمانید

 از یک هیچ بایدن آنها پس این از" :دهد می دستور چنین تورات ،بعد آیه سه و سی

 ،شوند می آنها گمراهی موجب که [se'irim] بز های بت به را خود های قربانی

  (۷:۱۷ الویان) "کنند پیشکش

 می هنامید نیز لئساما یا ساتان گاه که است دشمن نیرویی یا دیو نام زازلع ،تفسیر این در

 که باور این ،واقع در  .نیروهایی چنین پرستش از بودند شده منع اکیدا اسرائیل بنی  .شوند

 با تضاد در خدا با هستند دشمن حتی یا متفاوت که هستند کار در جهان در نیروهایی

 بخشی که منفی نیروهایی که بودند باور این بر حکیمان برخی اما .است یهودیت یکتاپرستی

 گناه به را آنها یا و کنند می وارد اماته ها انسان علیه ،ساتان مانند ،بودند عرش ۀشبک از

 تا نیروها این کردن ساکت برای بود راهی ،زازلع برای بیابان به بز فرستادن .دارند وامی

 آیین فهمیدن راه این .یابند راه عرش به مخالف صداهای بدون بتوانند اسراییل بنی دعاهای

 جهت" هشانا رش در نوبت دو در شوفار نواختن مورد در حکیمان ۀگفت به است شبیه بز دو

 (ب ۱۲ هشانا رش) ."ساتان کردن گیج

 که  [ez] زیب" معنای به است ترکیبی میان زازلع که است این تفسیر ترین ساده و سومین

 پدید انگلیسی زبان در را جدید ای واژه ،تفسیر این ".شود می فرستاده [azal] دوردست به

 زمان آن در که داد ارایه را تورات انگلیسی ۀترجم ینلاو تایندل ویلیام ۱۵۳۰ سال در  .آورد

 این انگلیسی به زازلع ۀترجم قصد به او  .داد کار این سر بر را خود جان او و بود غیرقانونی

 مرور به  .ساختند رها و کردند دور که بازی یعنی ،کرد ترجمه the escapegoat واژه

 زبان وارد  ”scapegoat“ صورت به واژه این و شد حذف واژه این اول حرف ،زمان

    .شد انگلیسی
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 فدیه  ؟شتاد معنایی چه راستی به فرد به منحصر آیین این :است چنین واقعی پرسش ولی

 .اند بوده معبد در نیایش معمول بخش و تورات در آشنا هایی آیین ،تقصیر و گناه های

 سر باالی دیگری مراسم هر در :بود متفاوت آشکاری به نظر یک از کیپور روز نیایش

 یجانور سر باالی گادول کوهن ،کیپور روز در .شد می اعتراف گناه به دهش قربانی جانور

 همگان گناهان" و شود خارج شهر از بایست می که بالگردانی بز یعنی ،بود دهشن قربانی که

 (۲۲:۱۶-۲۱ الویان) .کرد می اعتراف مردم گناهان به ،"بکشد دوش به را

 داللت) سرگشتگان راهنمای در مایمون بن مشه ربی سوی از پاسخ جالبترین و ترین ساده

  :است شده داده (الحایرین

 می و کنند سنگینی دوش بر باری مانند توانند می گناهان که نیست تردیدی یچه

 دارای سممرا این اما  .شوند نهاده دیگری دوش بر و برداشته کسی دوش از توانند

 احساس آنها به ،داده قرار فکر یک تاثیر تحت را مردم و است نمادین ویژگی

 پیشین اعمال از را خود گویی که چنان – دهند می را [توبه] خدا سوی به بازگشت

  .1 ایم ساخته دورتر چه هر ،گذاشته سر پشت را آنها و کرده رها خود

 گذشته پاالیش و گناه زدودن نمایی بازنمایی و مراسم یک نیازمند تقصیر و گناه جبران

 کیپور روز چرا دهد نمی توضیح مایمون بن مشه ربی همه این با .است آشکار این .دارد

 اجرا تقصیر یا گناه های فدیه کردن پیشکش هنگام سال دیگر روزهای در که داشت آیینی

 ،(۹:۱۶ الویان) شد می قربانی ،گناهۀفدی همچون و نامیده خدا سهم که اول بز چرا  .شد نمی

  :گوید می تورات  .است نهفته کیپور روز ۀدوگان خصلت در پاسخ  ؟نبود کافی

                                                 
1 The Guide for the Perplexed, III:46. 
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 و بگیری روزه باید ماه هفتمین دهم روز : دربود خواهد تو برای ابدی قانونی این

 شوند می بخشیده شما گناهان تمام روز این در ... زیراندهی انجام کاری هیچ

[yechaper] بشوی پاالیش تا [le-taher].  گناهانۀهم از خدا پیشگاه در 

  (۳۰:۱۶-۲۹ الویان)  .شد خواهی پاک خود

 یا kapparah ،نخست  .بودند جریان در کیپور روز در یکدیگر با متفاوت اربسی روند دو

 taharah ،دوم .است گناهۀفدی یک معمول کارکرد این  .بخشش طلب برای دادن کفاره

 زدودن شامل و شد می انجام متفاوت ای زمینه در معموال که بود پاالیش یا طهارت

tumah جمله از ،شد می انجام متعدد ردامو در که بود نجاست رفع آیین و ناپاکی یا 

   .شب در بدن مایعات خروج یا پوستی بیماری ،مرده بدن با تماس

 دنیای دو 2 معموال اینها .دارد کار نجاست و ودگیلآ با پاالیش  .داد کفاره باید تقصیر برای

 ؟چرا .گرفتند می قرار هم کنار در دنیا دو این کیپور روز در .هستند متفاوت

-شرم های فرهنگ و محور-تقصیر های فرهنگ میان تمایز ما ،گفتیم گذشتهۀهفت که چنان

 اجتماعی ۀپدید یک شرم. 3 هستیم بندیکت روت چون شناسانی انسان مدیون را محور

 ممکن حتی  .کنیم می تجربه دیگران نزد ما بد کار شدن آشکار با که است احساسی  .است

 .کنیم احساس ،ببینند یا بفهمند را ایم کرده که کاری ها آدم که این تصور با را شرم است

 آدم واکنش همان این .است کردن پنهان ما ۀغریز تینسنخ و است شدن رسوا احساس شرم

                                                 
2 There were, though, exceptions. A leper – or more precisely someone 

suffering from the skin disease known in the Torah as tsara’at – had to 
bring a guilt offering [asham] in addition to undergoing rites of purification 
(Lev. 14:12-20). 
3 Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, (Boston: Houghton 

Mifflin) 1946. 
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 و بودند شرمنده خود برهنگی از آنها .خوردند را ممنوع ۀمیو عدن باغ در وقتی است حوا و

 .شدند پنهان

 اعمال ۀدربار است ممکن دیگران آنچه با کاری و است شخصی ۀپدید یک تقصیر احساس

  ،تقصیر حس  .است ،گوییم می خود به ما که آنچه به مربوط فقط و ندارد ،بگویند فرد

 نشدن رسوا و شرم از پرهیز برای توانید می شما  .نیست گریزی آن از و است وجدان صدای

 .خود از آگاهی یعنی تقصیر حس .کنید فرار توانید نمی تقصیر حس از اما ،شوید پنهان

 یک دتش به یهودیت دهد می انشن ،شدن فهمیده محض به که هست دیگری تفاوت

 .فرد عمل به تقصیر اما ،چسبد می فرد به شرم  .محور-شرم نه و است محور-تقصیر فرهنگ

 از که است ای لکه نندما  .شوی مزدهرش همگان جلوی اگر شرم زدودن است ناممکن تقریبا

 از پس مکبث لیدی زبان از شکسپیر .است قابیل شرم داغ مانند .شود نمی پاک تسپو روی

 محور-شرم های فرهنگ در  "؟شوند می پاک هرگز ندستا این آیا" :گوید می او جنایت

 یا و ،نداند را آنها ۀگذشت کس هیچ تا کنند می کوچ یا و شوند می پنهان یا خطاکاران

 هیچ زیرا ،میرند می افرادی چنین ها فرهنگ این یها نمایشنامه در .کنند می خودکشی

 .ندارد وجود آنها برای رستگاری

 اما ،بود خطا ،. عملگذارد می او خود و فرد نادرست عمل میان روشنی تفاوت ،تقصیر

 شود برداشته تواند می تقصیر که است رو این از  .ندام می نخورده دست اساسا کننده عمل

-تقصیر فرهنگ یک در یاساس پند  .گردد کفاره ،جبران و ،پشیمانی ،اعتراف راه از و

 ."باش داشته نفرت گناه از بلکه ،گناهکار از نه" :است این محور

 .گردند برمی تقصیر به ،پیداست آنها نام از که گونه همان تقصیر و گناه های فدیه معموال

 گناهان مانند ما یرهایصتق با همچنین .ندارد کار فردی طور به ما گناهان با کیپور یوم اما
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 با دیگر بیان به ،هستند متصل یکدیگر به متقابل مسئولیت با که کند می برخورد اجتماعی

   .دارد کار خطا عمل فردی نیز و جمعی ابعاد

 (لکه زدودن) پاالیش شامل هم دلیل این به .تقصیر با هم و دارد کار شرم با هم کیپور یوم

 .شدن دهیبخش برای دادن کفاره هم و است

 از بخشش آوردن دست به با توانیم می ما  .است تقصیر با متفاوت بسیار شرم روانشناسی

 انجام او مورد در را خطا که باشد کسی سوی از تواند می تنها بخشش و شویم رها تقصیر

 تواند نمی هم خدا حتی  .بخشد می را خدا علیه گناهان تنها کیپور یوم رو این از و ایم داده

 را یرکارصتق آنها خود که وقتی تا ببخشد را همنوعان علیه گناهان  -تواند نمی امنطق و -

  .ببخشند

 ما است ممکن ،ایم شده مرتکب که جرمی قربانی .برد انمی از بخشش با توان نمی را شرم

 دار لکه ما نام که دانیم می زیرا کنیم می آلودگی احساس همچنان ما اما ،باشد بخشیده را

 می احساس را تحقیر و آبرویی بی ،شرم داغ همچنان ما .است دیده آسیب ما شهرت و شده

 ای گونه به مردم تا شد می برگزار نمایشی و نیرومند ،عظیم مراسمی باید رو این از  .کنیم

 .شد سپرده ناکجا و بیابان به آنها گناهان که ببینند نمادین

 را پرنده دو کوهن .شد می انجام برص بیماری از پس فرد پاالیش برای همسانی مراسمی

-۴ الویان) کرد می آزاد و داد می پرواز را دیگری و کرد یم ذبح را یکی ،گرفت می

 نه و باشد مربوط شرم به بایست می و کفاره نه و شد می انجام شپاالی هم اینجا .(۷:۱۴

 .تقصیر

 این  .است امید آن از بخشی ،بخشش و توبه بزرگ های آیین و است امید دین یهودیت

 محکوم ما .محور-شرم فرهنگ و محور-تقصیر فرهنگ یک میان است بزرگی تفاوت
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 میان بزرگ تفاوت این  .کنیم زندگی خود ۀگذشت خطاهای و ها اشتباه با آخر تا که یمنیست

 می را شرم وجود همچنین یهودیت اما .است محور-شرم فرهنگ و محور-تقصیر فرهنگ

 بیرون خود با ،بود شرم نشان که را ناپاکی گویی بالگردان بز مفصل آیین رو این از  .پذیرد

 همه آن در که است سال روز تنها این زیرا ،شد می انجام کیپور روز در آیین این  .ردب می

 می شرکت شپاالی و بخشایش طلب ،توبه ،اعتراف جریان در یکدیگر زا تقلید به دستکم

 می رهایی شرم راب از ادافر ،کند اعتراف خود یرهایصتق به اجتماع یک لک وقتی .کند

 .یابند

  شالوم تشبا

  توسط شیریندخت دقیقیان آمریکایی-ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد 
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